
Bergfag i Norge før universitetet 
 

Bjørn Ivar Berg 
Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg 

 
Foredrag Naturhistorisk museum UiO 20.09.2011 

Foto: Bjørn Ivar Berg, Norsk Bergverksmuseum 

Geofag  
– med røtter i 
antikken – 
utvikles fra 
1500-tallet. 
 
Malmleting og skjerping, 
i Georgius Agricola:  
De re metallica (1556) 



Smeltekunst - metallurgi 
Tavle fra utvidelse av Kongsbergs smeltehytte i 1658 
med de alkymiske symboler for sølv (t.v.) og kobber  

 

  

Foto: Norsk Bergverksmuseum 

Lærekontrakter 
 
Kongsberg 1633:  
 
Hytteskriver Caspar Helmig skal 
undervise to gutter født i Norge i 
smelting og avdriving. 
 
Proberer Hans Hempel skal 
undervise en norsk eller dansk 
gutt i probering. 
 
Røros 1652:  
 
Garmaker Hans Lauritzen skal 
undervise sin knekt Ernst  
Kristoffersen i garmakerkunst. 

”Fjell-Folk” 2006 



Probering:  
Kjemisk analyse 

 
Katalognr. 1 i Bergseminarets 
bibliotek: En samleutgave av 
Agricolas skrifter, utgitt 1657  

 

Marksjeiderkunst: Gruvemåling 
Kart over to gruvesjakter og tre stoller, derav en 
gjennomslått, 1741 

Foto: B.I. Berg, Norsk 
Bergverksmuseum 

Foto: Riksarkivet 



Kongsberg Sølvverk 
1623-1958 Kobberstikk 1695 

Største bergverk i Norge 
Forvaltningssentrum 

Attest for marksjeiderlære, 
Gottfried Klem Freiberg 1707 

Freiberg 1702: 
Stipendiatordning   

 

Gottfried Klem 

Gruvekart 1716 

Foto: Norsk 
Bergverksmuseum 

Foto: Riksarkivet 



Lærlingeordning innført 
i Kongsberg 1715. 

 
Smeltehytta var 

berglærlingenes base. 
 
 

 
Tegning 1723 

Foto: Riksarkivet 

Copyright: B.I.Berg, Norsk 
Bergverksmuseum 



Schemnitz 
(Banská Štiavnica) 
i Slovakia ca. 1700 

(daværende Østerrike/Ungarn)  
Lærlingeordning 1725  

Bergskole 1735 
Bergakademi 1762/1770 

Bergakademiet i Freiberg i 
Sachsen, grunnlagt 1765 
 
Tidligere ble det gitt privatundervisning 
bl.a. laboratorieøvelser med statlig støtte.  

Foto: B.I. Berg, Norsk 
Bergverksmuseum 

Foto: B.I. Berg, Norsk 
Bergverksmuseum 



Bergseminaret er 
IKKE verdens eldste 
bergakademi eller 
tekniske høyskole, 
Europas første høyere 
bergtekniske 
læreanstalt, eller 
lignende ...  
 
... men inntar sin plass 
i historien om tidlig 
undervisning i bergfag 
i Europa. 
 
(I Norge: Ikke glem 
Krigsskolen 1750!) 

Informasjonstavle på Bergseminaret (nedtatt) 

 

Forslag 11.februar 
1757 
… om at “et slags Seminarium 
blev indrettet til Underviisning  
for unge Mennisker udi Berg-
Viidenskaber”.   
 
Michael Heltzen (1712-1770), 
kjøpmannssønn fra Christiania, 
studiereiser i Europa sammen 
med broren Paul. 
 
Overbergamtsforvalter 
Kongsberg 1740, 
berghauptmann 1758 Foto: Norsk 

Bergverksmuseum 



 
Første forslag, 17. desember 1756 
… ”Angaaende et Berg-Accademies Fundatz paa Kongsberg”, innsendt av   
professor dr. Johann Friedrich Becker (1715-1761), fra Aurich i 
Østfriesland, dr. med. Halle 1736, berglege Kongsberg 1742. 

Rentekammerets journal 
(Foto: Riksarkivet) 

Foto: B.I. Berg, Norsk 
Bergverksmuseum 



Becker ville starte 
forelesninger 
allerede i mai 1757, 
uten å vente på 
beslutning fra 
København. 
 
Tilhørere innbys til å følge 
forelesninger i alle fysiske, 
kjemiske og matematiske fag 
som bergverksdriften bygger på.  
 
Han vil forelese to timer daglig, 
én time før og én time etter 
middag, uten godtgjørelse.  
 

Foto: Riksarkivet 

”Ville Vi allernaadigst paa Bergstaden lade indrette et Seminarium til 
Ungdommens Underviisning udi Bergværks-Videnskaber, med hvad 
dertil hører, saavelsom udi Ager-Dørkelsen, samt forunde den der 
værende Berg-Medico, Professor Becker, som Lærer, og til fornødne 
Værelser med Laboratorio … aarlig 300 Rdr” … 

Kongelig resolusjon  
19. september 1757 

Foto: Riksarkivet 



Her i Myntgata lå berglege 
Beckers bolig (senere 
ombygd). 

Beckers kjeller: 
Bergseminarets første 

laboratorium 

Undervisningen 
foregikk i Beckers 
privatbolig 

Foto: B.I. Berg, Norsk 
Bergverksmuseum 

Foto: P.H. Sælebakke, 
Norsk Bergverksmuseum 

Beckers forelesninger i mineralogi (og kjemi). 

Foto: NTNU 
Universitetsbiblioteket 



Professor Peder Ascanius og hans forelesninger i kjemi og mineralogi. 

Foto: NTNU 
Universitetsbiblioteket 

Foto: NTNU 
Universitetsbiblioteket 

Fra Ascanius’ forelesninger i kjemi og mineralogi 

Foto: NTNU 
Universitetsbiblioteket 



Morten Thrane Brünnich 
(1737-1827) 

Studiereise 1765-1769: 
  Nederland, England, Frankrike, Italia, 
  Slovenia, Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, 
  Slovakia, Romania, Sachsen og Harz 

 
Naturforsker,  

professor i København,  
saksbehandler i  

Bergverksdirektoriet, 
overberghauptmann i  

Kongsberg 1791-1814. 
 

Plan for omdanning av  
Bergseminaret 1774. 

Foto: 
Universitetsbiblioteket 

København 

Jørgen Hiort (1737-1804) 
Student ved Bergseminaret ca. 
1760, studiereise 1763-1766: 
Danmark, Sachsen, Tsjekkia, Slovakia, Romania, 
Ungarn og Østerrike.  
Berghauptmann på Kongsberg 
1775-1791, planer for omdanning 
av Bergseminaret 1780 og 1783. 

Hiorts forslag om Bergseminaret 15. august 1783 

Foto: Naturhistorisk 
museum UiO 



Kongelig resolusjon 11. september 1783  
om Bergseminarets reorganisering og  

bevilgning av 6000 riksdaler til nye bygninger 

Foto: Riksarkivet 

Bygningene på 
Kirketorget  
sto ferdige i 

1786.  

Byggmester Holms 
tegning av laboratoriet  

Laboratoriet  

Foto: Riksarkivet 

Foto: B.I. Berg, Norsk 
Bergverksmuseum 



Overbergamtets forslag til 
navn og segl ble endret i 
København. 
 
Myndighetene ville ikke kalle 
skolen ”Bergakademi”.  

Foto: Riksarkivet 

Foto: P.Ø. Østensen, Norsk 
Bergverksmuseum 

Bergseminarets 
fundas 3. mai 1786 
 
Fire lærere underviser i: 
 
Fysikk og kjemi: Mineralogi, fysisk 
kjemi, metallurgi og proberkunst, 
bergfabrikk-kunst 
 
Matematikk og bergkyndighet: 
Matematikk, marksjeiderkunst, 
geologi, mekanikk, maskinvesen, 
gruvedrift og oppredning 
 
Ved leilighet undervises i 
skogvesen. Dessuten undervises i 
lovkyndighet, og i tegning og 
arkitektur. 
 



Geologi:  
Fundasen 1786: ”Kundskab om Berget og Bergenes indvendige 
Lag, i Henseende til Gang, Fald, o.s.v.”  
Studieplan for 1788:”Gebirgslære” 
Eksamensprotokollen omkring 1800: Geognosi 
  

Mineralogi:  
Dels mineralogi, dels oryktognosi.  

Foto: 
Nasjonalbiblioteket 

Foto: 
Nasjonalbiblioteket 

Katalog over Bergseminarets 
mineralsamling – Hiorts gave 
 
Bergseminarets Ex Libris 

Foto: Naturhistorisk 
museum UiO 

Foto: C. Berg, Norsk Bergverksmuseum 



Katalognr. 147 i Hiorts samling, gyldisk sølv fra Nye Segen Gottes 
gruve nr. 9 Lichtloch, Flesberg (nå: NHM). 

Samling: Naturhistorisk museum UiO.  
Foto: C. Berg, Norsk Bergverksmuseum 

Fra eksamensprotokollen: 
Jens Esmarks besvarelse i høyere 
matematikk 1791. Esmark fikk i alt 
230 spørsmål i 14 fag og emner 
samt én praktisk oppgave. 

Foto: 
Nasjonalbiblioteket 

Foto: 
Nasjonalbiblioteket 

Foto: Naturhistorisk 
museum UiO 



I innskrivningsprotokollen er 34 
studenter oppført, 20 tok eksamen 
og ble bergkandidater. Langt flere 
fulgte deler av undervisningen. Foto: 

Nasjonalbiblioteket 

Det kongelige  
Frederiks Universitet  

ble grunnlagt i 1811 og skulle egentlig legges 
til Kongsberg … 

 
… men så slo Christiania-lobbyen til … 



Jens Esmark 
(1763-1839) 
 
Eksamen Bergseminaret 1791. 
 
Assessor Overbergamtet 1797-1814 
og lektor ved Bergseminaret. 
 
Utnevnt til professor i bergfag ved 
Universitetet 26. juli 1814.  
Den kgl. resolusjon omtaler det ”nu 
ophævede” Bergseminaret. 

Foto: Naturhistorisk 
museum UiO 

15. februar 1815 overleverte 
Esmark Bergseminarets 
bygninger til Olavsen. 
Bergseminaret ble senere 
direktørbolig … 

Foto: Norsk 
Bergverksmuseum 



Jens Esmark 
(1763-1839) 
 
Studiereiser i seks år, 
inkludert studier ved 
Bergakademiet i 
Freiberg. 
 
Publiserte i Freiberg 
mineralogiske og 
geologiske 
observasjoner og 
tolkninger fra 
nåværende Slovakia, 
Ungarn og Romania. 

Abraham Gottlob Werner, 
professor ved Bergakademiet i 
Freiberg. 

Foto: Naturhistorisk 
museum UiO 

Foto: B.I. Berg, Norsk 
Bergverksmuseum 
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Bergfag i Norge før universitetet 

Bjørn Ivar Berg, Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg, epost: bib@bvm.museum.no 

Utskrift av foredrag ved seminar på Naturhistorisk museum UiO 20.09.2011:  

”Fra Bergseminaret til Universitetet i Oslo og Naturhistorisk Museum” 

 

Kjære venner. Jeg skal snakke om Bergseminaret, men Bergseminaret har sin forhistorie, i 

likhet med universitetet. Bergfag som kunnskapsfelt var nært knyttet til praksis. Den 

mangesidige bergverksdriften hadde et stort kunnskapsbehov. Forståelsen av naturfaglige 

forhold som lå under det man lærte og praktiserte, var ikke alltid velutviklet i vår forstand. 

Det vi kan kalle geofag ble utviklet fra renessansen av med røtter i antikken. Med 

trykkekunsten ble den naturvitenskapelige og teknologiske faglitteraturen etablert. Georgius 

Agricola var den fremste blant mange som publiserte verker om mineralogi, metallurgi og 

gruvedrift. ”Geologi” var riktignok knapt nok påtenkt ennå. 

Bergfag kan grupperes innen tre typer basisfag: Kjemiske, matematiske og fysiske. 

Praksisfeltene var gruvedrift og metallurgi, eller ”smeltekunst” – nært knyttet til kjemi  og 

alkymi. I Kongsbergs smeltehytte som vi ser en tavle fra her, ble det drevet sølv- bly og 

kobbermetallurgi. Alkymien var ikke bare jakten på De vises sten og gullmakeri, men også 

systematisk laboratoriearbeid, viktig for utviklingen av kjemi som fag. 

Lærekontrakter er kjent allerede fra det første tiåret av driften både på Kongsberg og Røros. 

På Kongsberg forpliktet hytteskriver Caspar Helbig seg i 1633 til å undervise to norske gutter 

i smeltekunst og avdriving (oksidering av bly fra bly-sølv legering i sølvutvinningsprosessen), 

mens proberer Hans Hempel skulle undervise en norsk eller dansk gutt i probering. I Røros 

inngikk garmaker Hans Lauritzen i 1652 kontrakt med Ernst Kristoffersen om lære i 

garmakerkunst. Staten og verkseierne ville sikre rekrutteringen og slippe kostnadene med å 

skaffe folk fra Tyskland slik man var henvist til i starten.  

Probering var kjemisk analyse for å bestemme metallinnholdet i ertser, mellomprodukter og 

sluttprodukter. Det var et av de klassiske lærefag, og er godt representert i faglitteraturen. 

Marksjeiderkunst var det andre vanlige lærefaget, og besto i oppmåling og karttegning av 

gruvene. Nå er vi i matematikkens eller nærmere bestemt geometriens verden. 

mailto:bib@bvm.museum.no
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Bakgrunnen for opprettelsen av Bergseminaret var kunnskapsbehovet ved norske bergverk. 

Skolen var ikke kun rettet inn mot Sølvverket. Vi som kommer fra Kongsberg synes jo det 

måtte være en selvfølge at skolen kom i Kongsberg. Det var landets største bergverk, med 

mange krevende teknologiske oppgaver og mange fagfolk, og det ble drevet i statlig regi. Vår 

bergstad var også sete for Overbergamtet som var forvaltningsorgan for bergverkene. 

Kongsberg inntok en lignende rolle som kunnskapssentrum hos oss som Freiberg i Sachsen. 

Freiberg var i tillegg et internasjonalt bergfaglig sentrum, som også nordmenn besøkte. 

Bergakademiet der hadde likesom andre slike høyskoler en forhistorie både i en personlig 

læretradisjon og i mer organisert undervisning. I Freiberg opprettet staten i 1702 en 

stipendiatkasse for opplæring i bergfag. En av de første stipendiatene var Gottfried Klem, 

som fikk attest for marksjeiderlære i Freiberg i 1707. Fire år senere kom han til Kongsberg 

som marksjeider. 

En tilsvarende ordning ble innført i Kongsberg i 1715. Senere fikk Røros sine bergkadetter. 

Med base i smeltehytta, var hytteskriveren ansvarlig for opplæringen. Lærlingordningen kom 

i stand på initiativ fra en ny hytteskriver fra Tyskland.  

Opprettelsen av bergakademiene var resultat av en aktiv næringspolitikk under eneveldet i 

flere europeiske stater. Flere høyskoler hadde forløpere i enklere former for undervisning. Vi 

skal heller ikke glemme at forskjellige bergfag ble undervist på noen universiteter. Sverige 

fikk for eksempel ikke noe bergakademi, men her ble noen bergfag undervist ved 

universitetet i Uppsala allerede på 1600-tallet, og mer systematisk fra 1750 da det ble 

innført en egen bergseksamen og opprettet et professorat i kjemi inkludert mineralogi og 

metallurgi. De sprang ut av undervisningen i medisin, likesom Linnés botanikk med sin 

moderdisiplin farmasien. 

Freiberg og Schemnitz eller Banska Stiavnica, i daværende Østerrike/Ungarn, hadde begge 

lærlingeordninger og enklere skoleundervisning før bergakademiene kom begge steder i 

1760-årene – de to stedene har lenge diskutert hvem som var først, og det er et 

definisjonsspørsmål. 



3 
 

Freiberg hadde et statlig støttet undervisningslaboratorium og organisert undervisning før 

bergakademiets tid. Her, som på Kongsberg senere, var det berglegen som først sto for 

undervisningen.  

Uansett kan ikke Bergseminaret på Kongsberg kalles verdens eldste bergakademi eller 

lignende,  selv om vi var tidlig ute. (I norsk sammenheng må vi heller ikke glemme at 

Krigsskolen er litt eldre, fra først av kalt den matematiske skole i Christiania. Der ble det 

undervist i matematikk og ingeniørfag som befestningslære, men både naturfag og teknologi 

var smalere enn ved bergskolene.) 

Bergseminaret ble grunnlagt i 1757, offisielt etter forslag samme år fra Michael Heltzen som 

nå overtok ledelsen på Kongsberg og ble vår første norskfødte berghauptmann. Han hadde 

sammen med broren fulgt en tradisjonell lærevei med studiereiser, og så betydningen av å 

være selvforsynt med fagfolk. 

Men det første forslaget var kommet året før, fra berglegen på Kongsberg, den tyskfødte 

Johann Friedrich Becker. Becker ville til og med kalle skolen bergakademi og foregrep 

dermed den første skolen som fikk denne betegnelsen, i Freiberg.  

Begrepet hadde han trolig fra en bok med navnet “Ober-Sächsische Berg-Academie”, som 

utkom i 1746 med et faglig program for det som senere skulle bli en slik skole. Forfatteren 

var en elev av den tidligere nevnte berglegen i Freiberg og bisto med utgivelsen av hans 

skrifter, som vi ser her til venstre. 

Doktor Becker var åpenbart en naturvitenskapelig entusiast med et bredt register av 

kunnskaper. Da han ikke fikk noen rask respons fra København, ville han utålmodig starte 

gratis undervisning og innbød alle interesserte til å følge forelesninger i bergfagenes 

grunnlagsfag. 

Men så kom omsider beslutningen på Heltzens forslag – og dermed også på Beckers – og 

kong Frederik 5. godkjente opprettelsen av et Seminarium på Bergstaden for undervisning i 

”Bergværks-Videnskaber, med hvad dertil hører. saavelsom Ager-Dørkelsen”. Becker, som 

fra tidligere var titulær professor fra universitetet i København, ble Bergseminarets enelærer 

og fikk en lønnsøkning som samtidig utgjorde hele finansieringen av den nye skolen. 
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Becker underviste nemlig selv i alle fag, i sin egen privatbolig, der det var innrettet et kjemisk 

laboratorium i kjelleren og auditorium og bibliotek i etasjene over. Han startet 

undervisningen med seks studenter hvorav den ene assisterte ved kjemiforsøk og med andre 

støttefunksjoner. Vi har bevart et hefte fra Beckers forelesninger i mineralogi og kjemi, her 

ser vi første side om gullet og dets ertser.  

Becker døde allerede i 1761, uten å ha fått gjennomslag for sine planer om utvikling av 

skolen, som fortsatte i små forhold med berglegene som enelærer. Professor Ascanius ble 

den første som ikke hadde denne dobbeltfunksjonen. Også fra hans forelesninger i kjemi og 

mineralogi har vi bevart notater, som nevnt av Øivind Berg. Her ser vi ”Phlogiston eller det 

brændbare Væsen” nevnt, det hypotetiske stoffet som ga navnet til kjemi før oksygenet. 

Etter 27 år ble Bergseminaret reorganisert til det vi først nå kan kalle en høyskole. Flere 

embetsmenn og fagfolk både på Kongsberg og i København var involvert, ikke minst Morten 

Thrane Brünnich, som allerede under et opphold på Kongsberg i 1774 utarbeidet en plan for 

omdanning av skolen. Her ser vi hans norske mineralogi som utkom på samme tid. Brünnich 

kom senere som saksbehandler til å legge siste hånd på skolens nye statutter. 

På Kongsberg ville berghauptmann Jørgen Hiort, som Becker tidligere, i sin plan kalle skolen 

for et bergakademi. Hiort hadde under sine studiereiser besøkt Freiberg i Bergakademiets 

første år. 

Beslutningen om Bergseminaret i 1783 sikret et mye bedre grunnlag for institusjonen, ikke 

minst gjennom en generøs byggebevilgning. Den praktfulle hovedbygningen og det kjemiske 

laboratoriet er i senere år som kjent overtatt av vårt museum. 

Navn og segl ble godkjent i København, men som vanlig under eneveldet ikke uten 

endringer. I likhet med at det norske universitetskravet lenge ble holdt nede, ville ikke 

myndighetene ha noe akademi her på berget og beholdt seminarbetegnelsen, riktignok med 

det noe mer imponerende navnet  ”Det Kongelige Norske Berg-Seminarium”. 

Statuttene eller fundasen fastsatte en studieplan og eksamensordning, som skolen ikke 

hadde hatt tidligere. Planen var ambisiøs. Tre lærere og en tegnemester skulle undervise i 

følgende fag: Læreren i fysikk og kjemi underviser i mineralogi, fysisk kjemi, metallurgi og 

proberkunst, samt bergfabrikk-kunst, kjemisk industri tilknyttet bergverk. Læreren i 
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matematikk og bergkyndighet underviser i matematikk, landmåling og marksjeiderkunst, 

geologi, mekanikk, maskinvesen, gruvedrift og oppredning. En hjelpelærer i elementær 

geometri skulle bistå ham. Ved leilighet undervises i skogvesen. Dessuten undervises i 

lovkyndighet, og av tegnemesteren i tegning og arkitektur.  

Kunnskapsfeltet geologi var på denne tiden ikke et fast definert fagområde. I fundasen 

omtales geologi som ”Kundskab om Berget og Bergenes indvendige Lag, i Henseende til 

Gang, Fald, o.s.v.” I studieplanen for 1788 nevnes ”Gebirgslære”, i eksamensprotokollen 

etter at Esmark overtok faget omkring 1800 brukes betegnelsen geognosi, som var vanlig 

internasjonalt på denne tiden, mens mineralogi dels gikk under sitt nåværende navn, dels 

kaltes oryktognosi.  

Flere samlinger støttet undervisningen. Fagbiblioteket kjenner vi i detalj gjennom den 

bevarte katalogen som nå er bearbeidet av Øivind Berg, samlinger av fysiske og kjemiske 

instrumenter, modeller og mineraler. Ved den offisielle åpningen skjenket berghauptmann 

Hiort sin store samling av mineraler innsamlet under sine mangeårige reiser. Med samlingen 

fulgte modeller av maskiner og utstyr som også var kjøpt inn under reisene.  

Bergseminaters modell- og instrumentsamlinger er dessverre gått tapt etter at de kom hit til 

byen. Biblioteket er for en stor del identifisert av Øivind Berg på Nasjonalbiblioteket og flere 

institutt- og fakultetsbibliotek, mens en del av mineralsamlingen som kjent er bevart her i 

huset; her et eksempel med en stuff gyldisk sølv fra Vinoren ved Kongsberg. 

Bergseminaret fikk et par nye lærere, men den ene nye var kombinert med et bergembete 

og berglegen hadde fortsatt kjemiske og fysiske fag. I tillegg ble en dyktig tegnemester 

ansett, islendingen Olav Olavsen, som lærer i tegning, arkitektur, jus og lavere matematikk. 

En av de fremste av dem som tok bergeksamen de følgende 27 årene, var danskfødte Jens 

Esmark, som skulle føre bergstudiet videre inn i det nye universitetet. I opposisjon til sin 

prestefar, slo Jens inn på realfagstudier i København og ble av Brünnich anbefalt til 

bergvesenet. Dermed dro han til Kongsberg, der han raskt gjennomgikk bergstudiet. Her ser 

vi fra hans eksamen i høyere matematikk, med oppgaver i differensialregning. Med 

reisestipend fortsatte Esmark studier blant annet i Freiberg. 
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Bare 20 studenter fullførte med eksamen. Flere ble innskrevet i innskrivningsprotokollen, og 

det var i tillegg mange som fulgte deler av undervisningen. Men det var et problem med 

manglende forkunnskaper, ikke bare i realfag men i språk, i og med at mange av lærebøkene 

var på tysk. 

I 1805 ble Sølvverket nedlagt og grunnlaget for den praktiske opplæringen ble svekket, i 

likhet med fagmiljøet. Krigføring, blokade, nødsår og bybrann gjorde forholdene enda 

vanskeligere. Brannen stanset heldigvis rett før den nådde Bergseminaret, men flere rom ble 

tatt i bruk til kontorer og arkiv. Litt undervisning foregikk fortsatt, en av de siste studentene 

var den senere slottsarkitekten Linstow.  

Men så fikk nordmennene endelig gjennomslag for sitt universitetskrav. Riktignok bestemte 

kong Frederik 6. opprinnelig at universitetet skulle legges til Kongsberg. Planen var å utvikle 

en slags teknisk-naturvitenskapelig høyskole med basis i Bergseminaret. Men nordmennene 

fikk som kjent presset gjennom et fullt universitet, og Christiania-lobbyen slo til og fikk 

endret stedsvalget. Dermed slapp professorer og studenter den ”onde skjebne” som 

Ascanius klaget over, å bli sendt til dette stedet med sin ”noe melankolske beliggenhet” slik 

noen i universitetssaken så på Kongsberg. 

Bergfag skulle heretter undervises ved universitetet, og Esmark ble professor i bergfag. I 

hans utnevnelse i 1814 nevnes, nærmest i forbifarten, at Bergseminaret nedlegges. 

15. februar 1815 overleverte Esmark Bergseminarets bygninger til Olavsen. Samlingene tok 

han med seg. I Christiania var lokaler riktignok ikke klare, så sakene måtte mellomlagres i 

Drammen, mens Esmark dro på studiereise til England. Den første bergstudenten kom 

uansett først et par år senere.  

Esmark hadde ikke bare fått utdanning i geofag i København og Kongsberg, men ikke minst i 

Freiberg under den berømte professor Abraham Gottlob Werner, som forfektet den såkalte 

neptunismen som predikerte at berggrunnen i det store og hele er dannet gjennom 

sedimentering i vann. Esmark ble livet ut en tro tilhenger av Werners teorier som allerede 

begynte å bli foreldet da Esmark underviste ved universitetet. Han har for ettertiden ikke 

stått som noen banebrytende geolog, men la oss se om ikke Geir Hestmarks kommende verk 

vil tilkjenne ham ære ikke minst for å ha lansert istidsteorier bygd på skarpe observasjoner. 
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Esmark var også tidlig ute med høydemålinger og systematiske meteorologiske 

observasjoner, og han var en dyktig mineralog.  

Den første av Esmarks studenter som i 1821 tok bergeksamen her, Baltazar Mathias Keilhau, 

er tema for dagens neste foredrag, og jeg sier takk for meg og takk for oppmerksomheten. 


